
UCHW ALA ZARZĄDU
POWIATU KOLSKIEGO
NR.9., ...Q3:~ u~Q

z dnia 25 stycznia 2017 roku

w sprawie przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole realizacji Umowy nr 00019-65151-
UM1500228/16 z dnia 22.08.2016 r. o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 3411P Kaleń Mała - Jasieniec" zawartej Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a
Powiatem Kolskim

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych U.t.:Dz.U.

z 20 I6 r., poz. 1440 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Kolskiego, jako Zarządca dróg powiatowych upoważnia i przekazuje Powiatowemu

Zarządowi Dróg w Kole w osobie Pana Dyrektora Grzegorza Kujawy do realizacji Projekt p.t.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P Kaleń Mała - Jasieniec" zgodnie z Umową z dnia

22.08.2016 r. o dofinansowanie Projektu p.t.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń Mała-

Jasieniec" nr 00019-65151-UM15002281l6 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014 - 2020 oraz Wnioskiem z dnia 14.06.2016 r. Powiatu Kolskiego o dofinansowanie w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

§2

Realizacja Umowy o dofinansowan ie, określonej w § l, obejmuje wszystkie etapy działan ia nałożone

na Powiat Kolski, jako Beneficjenta niniejszej Umowy, a związane m.in. z: opracowaniem,

nadzorowaniem oraz wykonaniem projektu w ramach wykonania Umowy o dofinansowanie z dnia

22.08.2016 r.



§3

Jako koordynator realizacji Umowy wskazanej w §l wyznacza się Wicestarostę Kolskiego Pana Marka

Banaszewskiego, który będzie odpowiedzialny za całość spraw związanych z przygotowaniem,

uruchomieniem i wdrożeniem Projektu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.



UZASADNIENIE

W związku z zawarciem przez Powiat Kolski z Samorządem Województwa Wielkopolskiego

Umowy z dnia 22.08.2016 r. o dofinansowanie Projektu p.t.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P

Kaleń Mała- Jasieniec" nastąpiła konieczność zapewnienia odpowiednich środków, w tym fachowej i

wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do realizacji w/w Umowy.

Wobec powyższego, na podstawie przepisów art. 21 ust. I z dnia 21.03.1985 r. o drogach

publicznych U. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) Zarządca dróg powiatowych- Zarząd Powiatu

Kolskiego przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole wykonującemu ustawowe zadania

określone przepisami art. 20 ustawy realizację przedmiotowej Umowy o dofinansowanie.

Koordynatora realizacji Umowy wyznacza się do prawidłowej realizacji wszystkich aspektów

"---' Projektu. Zgodnie za Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole (§13 ust. 6),

Wicestarosta sprawuje merytoryczny nadzór nad Powiatowym Zarządem Dróg.
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